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Høring — forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for
foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Vi viser til Deres brev av 29. juni 2012 som sammen med lovendringen som regjeringen
fremmet 11. mai 2012 i Prop. 107 L (2011-2012) følger opp våre innspill i brev 23. januar
2012 om behovet for endringer i regelverket på dette punktet.

Vi beklager at vårt høringssvar er blitt noen dager forsinket.

Unntak fra o I snin skravet for foretak som helt eller delvis er eid av det offentli e
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er behov for unntak fra § 7-30
b for selskaper som helt eller delvis er eid av det offentlige. Norge er et land med
omfattende statlig eierskap. Vi mener det er behov for unntak fra § 7-30b for selskaper
som helt eller delvis er eid av det offentlige.

Departementet ber høringsinstansene vurdere forholdet til EØS-forpliktelsene av
Finanstilsynets prinsipale forslag til utforming. Det legges i dette alternativet opp til å gi et
unntak som svarer til unntaket etter IAS 24.25-27. Etter vårt syn kan
regnskapsdirektivets henvisning til nærstående parter etter internasjonale
regnskapsstandarder tolkes som en generell henvisning til de internasjonale
regnskapsstandardene slik at det innbefatter unntaket i IAS 24.25-27. Det kan ikke ha
vært meningen at foretak som følger direktivet skal ha strengere krav til opplysninger om
transaksjoner med nærstående parter enn foretak som følger IFRS-forordningen har. Vi
mener således det ikke vil være i strid med våre EØS-forpliktelser å gi et unntak som
svarer til unntaket etter IAS 24.25-27.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at den foreslåtte forskriftsteksten som bygger på denne
tolkningen (alternativ I.B.) gir et mer omfattende unntak enn unntaket etter IAS 24.25-27.
Bare IAS 24.25 er angitt i den foreslåtte forskriftsteksten. Dersom unntaket i IAS 24.25
benyttes, skal det i følge IAS 24.26 i stedet gis opplysninger om navnet på den offentlige
myndigheten og forholdet til det rapporterende foretaket (kontroll, felles kontroll eller
betydelig innflytelse), arten og omfanget av hver enkelt betydelige transaksjon og for
andre transaksjoner som samlet, men ikke hver for seg, er betydelige, skal det gis en
kvalitativ eller kvantitativ indikasjon på deres omfang. Dette fremgår ikke i forslaget til
forskriftstekst.



Finanstilsynet/Finansdepartementet foreslår som alternativ til ovenstående et unntak fra
opplysningsplikten for slike selskaper for avtaler inngått på normale markedsvilkår
(alternativ I.A.). Som Finanstilsynet bemerker vil det kunne være ressurskrevende for
selskapene å bedømme hvorvidt det foreligger normale markedsvilkår. Vi oppfatter
unntaket etter alternativ I.B., som løfter terskelen for å gi opplysninger fra vesentlige til
betydelige transaksjoner, som en mer hensiktsmessig utforming av unntaket.

Endrin er i definis'onen av nærstående art
I følge fjerde selskapsrettsdirektiv artikkel 43(1) pkt. 7b skal definisjonen av "nærstående
parter" svare til definisjonen av begrepet etter internasjonale regnskapsstandarder
(IFRS). Vi støtter forslaget til endringer i regnskapslovforskriften § 7-30b-1 for å tilpasse
definisjonen til ny versjon av definisjonen i IAS 24.

Vi ber departementet vurdere om 'en av nøkkelpersonene' i forslagets punkt a. i. bør
tilpasses norske forhold ved at det byttes ut med 'styremedlem eller ledende ansatt' som
i nåværende versjon av forskriftsbestemmelsen. Alternativt bør det vurderes å ta inn som
nest siste ledd i bestemmelsen, i tråd med slik det er gjort i definisjonen i IAS 24.9, at
"Nøkkelpersoner i ledelsen er de personer som har myndighet til og ansvar for å
planlegge, styre og kontrollere foretakets aktiviteter direkte eller indirekte, herunder alle
foretakets styremedlemmer (enten de er ansatt i foretaket eller ikke)."

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad 14rdi 3,~,d,24.--)
Administrerende direktør Harald Brandsås

Fagdirektør
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